ACTA CORRESPONENT AL CONSELL DE DISTRICTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATRAIX EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRAT EL DIA 4
D’ABRIL DE 2017

ASSISTENTS:

PRESIDENT:
- Vicent Sarrià Morell (PSOE)

VOCALS:
- Artur Garcia i Lozano (Compromís)
- José Higuera Mas (Compromís)
- Silvia Peñarrubia Soto (Compromís)
- María Jesús Cabel Sánchez (PSOE)
- Francisco Javier Guillot Pipaón (PSOE)
- Vicente Ortuño Requena (València en Comú)
- Adriana Hernández Massotti (PP)
- Vicente Orts Llácer (PP)
- José Forner Cervilla (Ciutadans)
- Susana Reich Scorssone (Ciutadans)

SECRETÀRIA:
- María José Beltrán Momblanch

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:

VICEPRESIDENT:
- Carlos Galiana Llorens (Compromís)

REGIDORA:
- María Dolores Jiménez Díaz (Ciutadans)
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VOCALS:
- Julio Such Miralles (PSOE)
- Ana Arbaizar Martínez (PP)

A València, a les 19.00 hores del dia 4 d’abril 2017, es reunixen als locals del
Centre Municipal de Servicis Socials de Patraix, situat al c/ Salabert, 13, els
components del Consell de Districte que s’han detallat adés per a tractar els
punts següents de l’orde del dia:

ORDE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, de 19 de gener de
2017.
2. Donar compte del nomenament de vocals del grup polític València en
Comú.
3. Informe de la Presidència del Consell.
4. Propostes dels grups de treball.
5. Mocions dels grups municipals.
6. Precs i preguntes dels vocals.
7. Intervencions veïnals.
El president dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, de 19 de gener de
2017
No es llig l’acta de la sessió anterior atés que els vocals en coneixen el
contingut.
Sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

2. Donar compte del nomenament de vocals del grup polític València en
Comú
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La secretària, María José Beltrán Momblanch, llig la resolució de l’Alcaldia
proposta número 32, sobre substitució de vocals del grup municipal València en
Comú en la Junta Municipal de Patraix, i en què es nomena vocal titular Vicente
Ortuño Requena en substitució de German Polo Fabra, i vocal suplent Alfonso
Ramón García en substitució de María Dolores Catalá Álvarez.
3. Informe de la Presidència del Consell
Pren la paraula el president per a informar sobre diversos assumptes.
En primer lloc informa sobre DecidimVLC:
Hi han participat 15.338 persones, i 12.407 van votar en la fase de votació, dels
quals 1.383 han sigut vots presencials. El total de participants suposa un 2,3 %
del cens (majors de 16 anys, format per un total de 674.918). Respecte a l’any
anterior, les dades de participació en 2016 van ser de 6.500 participants, un 0,9
% del cens.
Respecte a altres ciutats on s’han realitzat consultes sobre els pressupostos
participatius, les dades són les següents:
Madrid, any 2016: 1,68 % (del cens major de 16 anys)
París, any 2016: 1,81 %
Sevilla, any 2005: 0,4 %, amb un cens semblant a València.
D’altra banda, el total d’usuaris registrats en la plataforma DedicimVLC ha sigut
de 20.605 i s’han efectuat 91.800 visites a la web.
Quant a la participació per districtes, del total de 12.407, en el de Patraix n’han
sigut 1213, un 2,46 %, i 548 a Jesús, un 1,21 %.
El nombre de projectes presentats han sigut 115 propostes presentades i 71
seleccionades. El pressupost per al districte de Patraix és de 447.305, i per a
Jesús, de 474.977.
El president indica que tota la informació sobre les propostes seleccionades,
les desestimades en la primera i segona fase, i les dades de participació es
troben en la pàgina web de DecidimVLC.
Finalment, respecte a este assumpte informa que hi ha projectes de l’any 2016
que no estan executats. Des del punt de vista administratiu, hi ha centenars de
projectes que entren en la burocràcia administrativa de l’Ajuntament però el
procediment no és proporcional al cost del projecte, seguint els mateixos
passos que els projectes ordinaris d’inversió, i en podem concloure que caldria
començar a pensar que no necessàriament han d’executar-se enguany. Ens
n’anem a un tipus de projecte plurianual.
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En segon lloc, informa que en el grup de treball d’urbanisme i inversions en
barris es du a terme un seguiment de DecidimVLC. S’ha començat a treballar ja
sobre estos pressupostos per a preparar projectes per a l’any que ve.
En tercer lloc, es tracta el tema de les subvencions de 2017, les bases de les
quals es van publicar en el web de l’Ajuntament. Subratlla que hi ha una nova
línia que consistix que les associacions que presenten projectes que impliquen
la coordinació i el treball en xarxa podran optar a una subvenció màxima de
7.500 euros, amb un període de presentació de sol·licituds que va del 2 al 22
de maig. Així, també enguany es mantindran els tallers formatius per a la
presentació de projectes i l’assistència tècnica a entitats per a resoldre
possibles dubtes.
En quart lloc, informa que els consells de districte se celebraran del 3 al 6 de
juliol, i s’ha previst el dia 6 de juliol el Consell de Patraix. Així, també explica
que es crearan tres juntes de districte noves: Poblats Sud, Poblats Nord i
Poblats Oest (Benimàmet).
En cinqué i últim lloc, indica que el procés participatiu per a la revisió del model
de participació ja ha acabat, i han participat més de 350 persones en els
diferents tallers. Tota la informació i les conclusions es troben en la pàgina web
municipal de model de participació.
El president establix un torn d’intervencions:
Pren la paraula Rodolfo Izquierdo Mayordomo, representant de l’AV Creu
Coberta, i formula una critica de la consulta ciutadana d’inversions en barris en
el sentit que no ha sigut acceptat el projecte proposat per l’associació, així com
altres projectes proposats pel grup de treball de Jesús, que no han sigut
acceptats, quan els tècnics del grup els van indicar el contrari.
A continuació intervé Antonia Gómez Escorihuela, representant de l’AV Favara,
i indica que en els grups de treball són els tècnics dels grups els que marquen
les directrius i els que donen a entendre que els projectes passen.
Els contesta el president i indica que els servicis tècnics de l’Ajuntament són els
que revisen les propostes i informen sobre la seua inclusió o no, per exemple
perquè es tracta de solars no municipals i, com que no és sòl de propietat
municipal, s’hauria d’expropiar per a realitzar la proposta. És a dir, prèviament
es revisen per a veure si complixen uns requisits necessaris perquè puguen ser
admesos.
Finalment, intervé Ximo Mora, per l’entitat Scouts Bitácora, i manifesta que han
participat en tots els grups de treball de participació i considera que ha de ferse més atractiu. Caldria cuidar que siga més visible en els grups de treball que
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l’esforç val la pena. Considera excessiu el temps que s’ha tardat a traure’n els
resultats ja que quinze dies li sembla molt de temps atés el percentatge de
cens que ha votat. Remarca el fet que el projecte més votat pels ciutadans haja
sigut el carril bici. Finalitza la seua intervenció felicitant el districte de Patraix
per ser el que més ha votat.
El president contesta que el sistema dista de ser òptim i definitiu. La idea és
intentar avançar en el procés i perfeccionar-lo.
3. Propostes dels grups de treball
Grup de treball d’urbanisme:
Pren la paraula Javier Guillot Pipaón, vocal coordinador del grup de treball, i
indica que al mes de maig, als locals de la Junta de Patraix, es reunirà per a
tractar sobre les preguntes relatives a temes d’urbanisme, així com per a
realitzar un seguiment dels projectes presentats i elaborar propostes d’inversió
per a l’any 2018 unificant idees i que les propostes siguen més elaborades.
La reunió i el treball es duran a terme de la mateixa manera que la vegada
anterior.
Grup de treball de benestar social:
Vicente Ortuño Requena, vocal coordinador del grup de treball, exposa que
després de Setmana Santa es convocara reunió del grup de treball.
Grup de treball de cultura:
Pren la paraula Artur Garcia i Lozano, vocal coordinador del grup de treball, i
exposa les reunions dels passats 6 de març i 3 d’abril, en què es van perfilar
les activitats del projecte cultural per a 2017 i es van efectuar alguns canvis,
com ara que els premis del concurs de redacció siguen en efectiu metàl·lic, i
passant a exposar-les:
1. Festeig Matí Cultural. Trobada de Bandes a la Rambleta el 30 d’abril. Es va
acordar mantindre el mateix import de 3.900 euros.
2. Premis:
I. Concurs de Redacció Infantil, per als alumnes dels col·legis del districte, amb
la finalitat de fomentar en els xiquets l’afició a la lectura i la capacitat creativa
literària es va acordar instaurar els premis següents en efectiu metàl·lic:
Premis als alumnes.
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1. Un primer premi per a redacció en castellà o valencià, per import de 500
euros.
2. Un segon premi per a redacció en castellà o valencià, per import de 400
euros.
3. Un premi a la millor redacció en valencià, per import de 500 euros.
Premi al col·legi amb major participació:
4. Un premi de 500 euros.
Sobre el lema i el tema del concurs, s’ha considerat per a les redaccions en
castellà o valencià el lema “Viure en igualtat”. Es tracta d’unir en tolerància,
està pensat per a xiquets de 5é i 6é. I per a la redacció en valencià, el lema
serà “Vine al meu barri”, per a xiquets de 3r, 4t, 5é i 6é.
II. Segon Certamen Literari. Es van acordar els premis següents, en efectiu
metàl·lic:
Certamen de Prosa
1. Primer premi de 850 euros.
2. Un segon de 500 euros.
Certamen de Vers
Premi únic de 500 euros.
Diplomes i publicitat i fullets de 800 euros.
III. Certamen fotogràfic VI Certamen de Fotografia de llocs de la demarcació
territorial de la Junta Municipal.
Premis en efectiu metàl·lic.
Primer premi, 500 €.
Segon premi, 400 €.
Tercer premi, 300 €.
Deu accèssits de 50 € per a la resta de millors fotografies.
Diplomes i publicitat, 300 €.
La vocal María Jesús Cabel Sánchez ha gestionat que puguen exposar-se a la
biblioteca per a coneixement de tots els veïns.
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Reconeixement individual i col·lectiu a la persona o col·lectiu que haja destacat
per la seua labor social, cultural o humanitària. S’entregaran dos socarrats amb
un pressupost de 100,00 €.
Jurat: president de la Junta i vocals de Cultura.
I dins de les activitats amb motiu de l’Epifania se celebrara la Mostra de
Betlems 2017: hi ha prevista l’entrega d’una placa de reconeixement de 275 €.
Finalment es passa a exposar noves activitats:
Certamen de Corals
Coral del districte……………………………… 250 €
Coral invitada …………………………………… 250 €
Grup de danses valencianes …… ……….. 250 €
Concerts de campanes (dos)… ………….. 250 €
Quant a les dates dels actes previstos en el projecte d’activitats culturals, s’ha
sol·licitat l’ús del Centre Cultural La Rambleta per a poder realitzar els festejos
de la Junta de Patraix i l’entrega de premis premis del Concurs de Redacció i
del Certamen de Relats Curts Literaris i de Poesia l’any 2017, en concret el dia
30 d’abril per a la Matí Cultural, Trobada de Bandes, i el 26 de novembre per al
concurs i entregues de premis. La resta d’activitats començaran des del mes de
juny fins a octubre i les activitats al mes de desembre de la Mostra de Betlems.
Sotmés a votació, és aprovat per unanimitat.
4. Mocions dels grups municipals
No s’ha presentat cap moció.
5. Precs i preguntes dels vocals
La vocal Adriana Hernández Massotti pregunta sobre dos assumptes, els
carnets de transport urbà de l’EMT i DecidimVLC.
Sobre els carnets de transport urbà, sol·licita informació sobre la quantitat de
baixes de carnets des de desembre de 2016 de l’EMT, Bo Or, Amb Tu, quin
percentatge representa i el procés realitzat.
Li contesta el president que s’ha traslladat a la delegació municipal competent.
Respecte a DecidimVLC, la convocatòria recent de la participació ciutadana de
projectes per a inversions en barris, pregunta sobre l’escrutini i el procediment
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seguit en el procés, així com els vots obtinguts per cada projecte i el
percentatge que suposa per al districte, i la forma en què s’ha dut a terme la
votació. Indica que hi ha projectes que apareixen en més d’un i més de dos
districtes.
El president contesta que respecte a les preguntes sobre la convocatòria i el
procés d’inversions en barris, les actes del procés es troben en el Servici de
Descentralització i Participació Ciutadana i es poden consultar.
6. Intervencions veïnals
El president reitera la informació respecte a les preguntes dels veïns sobre el
seu trasllat a les delegacions municipals corresponents i ha contestat per escrit
ja diverses de les preguntes veïnals presentades. Així, també recorda que els
dimecres últims de cada mes rep els veïns i entitats als locals de la Junta i que
les preguntes es poden presentar en qualsevol moment, encara que no estiga
convocat el Consell, a fi de poder agilitzar els informes dels servicis municipals i
les respostes.
En primer lloc, intervé la presidenta de l’AV Favara sobre els assumptes
següents:
1. Seria possible conéixer la data d’inici de les obres de Ramon de Perellós per
a passar dels 7 als 12 m que es preveuen en el planejament?
2. Als carrers de Folch de Cardona i de Malilla continuen sense ser podats els
tarongers. Quan es podaran?
3. Van ser desallotjades unes persones que residien al solar de la subestació
de Patraix; ens agradaria conéixer on han sigut allotjades per l’Ajuntament.
4. En el projecte de participació anterior hi havia un projecte aprovat sobre
Ramon de Perellós. Els vam donar en la reunió anterior el número d’expedient,
i volem conéixer quan s’executarà.
5. Volem la instal·lació de sonòmetres al barri de Favara per a conéixer el
nostre mapa de soroll.
6. Se sol·licita per tercera vegada que es tanque el solar de la subestació
elèctrica de Patraix amb una tanca resistent per a impedir qualsevol accés.
El president contesta que l’ampliació del carrer està pendent d’expropiació, i
que una altra cosa és el projecte de les obres, que s’iniciaran en breu.
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Respecte a quan es durà a terme la poda dels arbres, la poda dels tarongers
està inclosa en les actuacions d’este mes. Els mapes del soroll s’elaboren cada
5 anys. La pròxima actualització està prevista per a enguany i al barri de
Favara hi haurà mesuradors. Finalment, no es poden aportar dades sobre el
desallotjament perquè es tracta de dades protegides.
En segon lloc, Rodolfo Izquierdo, president de l’AV Creu Coberta, pregunta
sobre els resultats de la consulta ciutadana d’inversions en barris quant a les
obres no acceptades proposades per esta associació i pel grup de treball de
Jesús, si bé declina abordar este punt per haver-se tractat ja.
L’associació sol·licita un segon policia de barri.
A continuació, exposa la falta de manteniment del carril bici existent.
El president indica que ja ho ha traslladat a les delegacions municipals
competents.
En tercer lloc, intervé Juan Julián Verges Mora, president del Parc Central
Empar Iturbi.
Sol·licita informació sobre diversos temes:
Estat de tramitació (reculada i expropiació) del solar en què s’ubica la
coneguda com a “vorera de la mort”. Les tanques publicitàries s’han de situar
en línia amb l’edifici Parc Central 2 (no amb l’edifici amb número de policia
231), informació facilitada per 2 tècnics municipals desplaçats fins al barri.
Estat de tramitació (avanços) de l’enderrocament i urbanització dels solars exParc Central d’Enginyers i Magatzem d’Intendència ubicats en els números 250
i 252 del carrer de Sant Vicent Màrtir i previsions pel que fa al col·legi públic
Santo Ángel de la Guarda.
Ocupació per persones alienes a la propietat del solar ubicat entre els carrers
de Sant Vicent Màrtir i d’Empar Iturbi, davant del CP Santo Ángel de la Guarda
esmentat.
Petició d’enderrocament, a curt termini, dels habitatges en ruïnes (amb façana
que dóna al carrer de Sant Vicent Màrtir), vora el carrer del Moncayo.
Li contesta el president sobre els tràmits de l’expedient d’expropiació,
troben en la fase de finalització de la redacció del projecte de la
Després de la setmana de Falles, s’han desallotjat els que estaven
solars i s’han tapiat els forats. I quant a l’edifici en ruïna, només
enderrocar si hi ha ruïna imminent, que no és el cas.

que es
vorera.
en els
es pot
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En quart lloc, Ximo Mora, per l’entitat Scout Bitácora, sol·licita la retirada de
les taronges dels arbres del carrer de Salabert.
Li contesta el president que al llarg d’este mes està prevista la retirada de les
taronges.
En cinqué lloc, Agustín, veí de Sant Isidre, pregunta sobre el triangle
existent al carrer d’Andreu Alabarta.
Li contesta el president que no hi ha pressuposat per a efectuar l’expropiació
d’eixe terreny.
En sisé lloc, Antonio Pla Piera, de l’AV Patraix
Intervé realitzant una crítica al sistema de tramitació dels pressupostos
participatius per part del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana,
encara que també té èxits al seu parer.
Sol·licita informació sobre les tasques de condicionament del solar de Metge
Pérez-Fuster.
El president indica que ja s’han respost per escrit les preguntes veïnals
referents a temes d’urbanisme, com ara l’estat de solars; la qüestió de la
il·luminació i la resta de temes urbanístics es passen al grup de treball
d’urbanisme de la Junta perquè siguen tractats en la pròxima reunió.
I, atés que no hi ha més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les 21.50 hores
del dia de la data.

LA SECRETÀRIA DE LA
JM DE PATRAIX

Vist i plau
EL PRESIDENT DE LA
JM DE PATRAIX

M. José Beltrán Momblanch

Vicente Sarrià Morell
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